
Vámos meg én így ezzel), az tudja (sejti), hogy legnagyobbrészt önélete indíttatja. A 
sorok közt ott találjuk kalandjait, élményeit, emlékeit, álmait. De ne 

Nem vagyok fanatikus. Sem nem vagyok megszállott. Gondoltam, ezt szaladjunk így el!
mindjárt itt az elején tisztázzuk. Van bennem ellenben némi késztetés Október 11-én, a hét legszebb keddjén, hetven-hetvenöt percen át 
arra, hogy azon szerzők műveit, akiket igazán kedvenceimként hallgathattuk őt. Táskáját maga mögé, a színpadra tette, 
könyvelhetek, hiánytalanul beszerezzem. Listám véges. Viszont nekitámaszkodott a világot jelentőnek, s mesélni kezdett. Onnan indult, 
gyarapszik. Szerepel rajta többek közt KV, AC, ELD, FK, MGy, MI, de hogy Zenga Zének. Merthogy régi-új könyvének bemutatóját tartották 
ott van VM, vagyis Vámos Miklós is. Vele, illetve könyveivel öt évvel nemrég. A könyvnek, mely 1983 óta (akkor még Cenzné meg az ura 
ezelőtt találkoztam először. A véletlen adta kezembe egyik írását, s azóta jóvoltából megcsonkítva) számtalan kiadást ért már meg. VM a kulisszák 
szándék vezérel a többihez. Az eltelt idő alatt huszonöt kötetesre nőtt mögé invitált bennünket. Hogyan születik egy könyv. Hogyan lesz az 
VM-gyűjteményem, mely így kevés híján teljesnek minősíthető. emlékből ötlet, az ötletből történet, abból pedig regény. És persze 

hogyan lesz a regényből kötet. Mert az sem egyszerű. 
Kevés híján teljesnek Az előadás, mely könnyed volt, humoros, közvetlen, élvezetes, egy 
minősíthető gyűjte- szóval pazar. Ma, amikor a szórakoztatóipar dübörög, villan, és robban, 
m é n y e m e t  e g y  és ragyog, és főleg a viz(ualitás) az úr, akkor kimondottan jól esik (nekem 
átlagosnál nagyobb legalábbis) leülni kicsit, és hallgatni valakit. Aki ráadásul ilyen jó előadó, 
méretű reklámtás- mint VM. 
kában helyeztem el, s Nem számoltam. Tippelek. Százhúsz, talán százharminc ember (köztük 
beálltam a sor vé- én is) ült az Almásfüzitői Petőfi Sándor Művelődési Ház 
gére, mely dediká- színháztermében. Ismerve a tér kínálta lehetőségeket, mindannyian 
cióra várt az október tudjuk, ez kevés (ha nem is elenyésző). Sebaj. Nekünk jól telt az esténk. 
11-i közönségtalál- Ez a százhúsz-százharminc szempár (köztük az enyém is) egyként 
kozót követően… fókuszálta tekintetét a hatvanegy éves, József  Attila-díjas, a Magyar 
Apropó, közönség- Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét kiérdemelt szerzőre, akinek könyvei 
találkozó. Manapság, számos országban és nyelven jelentek meg, aki filmeket írt, televíziós 
ha valaki (egyáltalán) műsorokat készített, aki amerikai egyetemeken tanított, aki könyvkiadót, 
kíváncsi egy kortárs színházat vezetett, aki pályakezdő írókat támogat, aki satöbbi, satöbbi, 
szerzőre (író, költő, satöbbi. 
satöbbi), a másod- …Kevés híján teljesnek minősíthető gyűjteményemmel tehát ott álltam 
perc tört része alatt a sorban. Előttem jó páran vártak még aláírásra. Én meg türelmes 
(sávszélesség függ- vagyok. A várakozás perceit ambivalens érzéseimnek szenteltem. Vajon 
vénye) találkozhat megemlegeti-e VM édesanyámat, ha elébe járulok a huszonöt kötettel? 
vele a világhálón Vajon merjek? Vagy ne merjek? Kicsit már bántam is merészségem. 
(internet). Csupán a Aztán sorra kerültem. És aláírt. Huszonötször. Így mondta: ha valaki 
nevet kell beütni, s megtiszteli őt azzal, hogy ennyi könyvével idejön, akkor ő valamennyit 
már bukkannak is fel oldalak százai, ezrei (százezrei). Kritikák, aláírja. 
ismertetők, honlapok, rajongói portálok, ilyesmik. Kell nekünk még Nem két perc volt. Figyeltem őt. Minden könyvét kezébe vette, 
ezek után az ember? Kell az nekünk – gondoljuk ilyenkor –, hogy megnézte borítóját, s zöld tintával (töltőtoll) dedikálta.
felismerjük benne a fényképhez, képernyőhöz képest öregebbet, Megköszöntem. Elköszöntem. Ennyi. Egy nagyszerű író járt nálunk 
kopaszabbat, kövérebbet, alacsonyabbat? Kell az, hogy rájöjjünk, hadar, októberben. Jó páran kíváncsiak voltunk rá. Nem elegen. Hazafelé 
vagy dadog, esetleg selypít? Na, kérem, ezek itten ugyebár előítéletek. menet aztán megnéztem az ablakokat. Sok helyen villogott a tévé kékje.
Kedvenc játékaink. Vetkőzzük le őket! eSzJé
Aztán levetkőzött előítéleteink meztelenségében tegyük fel újra a 
kérdést: kell nekünk még ezek után az ember? Kell! Kell!! KELL!!! 
Például azért, VM példájához ragaszkodva, hogy arcot kapjon 
könyveinek szinte valamennyi hőse. Aki olvasta őt (s jó páran lehetünk 
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Könyves szerda Tóth Krisztinával Titkolt célja volt ez a sorozatnak, hogy a gyerekek, a szereplési lehetőség 
láttán felbuzdulva, újabb és újabb művek elsajátításához kapjanak 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár legutóbbi Könyves szerdáján kedvet. Az általános iskolás közönség élvezte a nekik ismerős, már tanult 
október 19-én, Tóth Krisztina beszélt nekünk életéről, munkájáról, verseket, s a számukra ismeretlen darabokat figyelemmel, nagy 
pályája alakulásáról. érdeklődéssel fogadták. A műsor vége felé már hangosan nevettek a 
Ha megkísérelem körülírni egyéniségét, talán elsőként, a mai világban, vidám záró-darabokon. Nagy sikert aratott Márkus Bence előadásában 

szinte anakronisztikusnak a műsor befejező, Nógrádi Gábortól származó írása. Bizonyítja ezt, 
tűnő nyugalma a leg- hogy a műsor végén a kisiskolások autogramot kértek tőle! (Elmondása 
szembetűnőbb.  Ez a  szerint ez volt életében az első, de reméljük, nem az utolsó ilyen alkalom.) 
”lassúság”, ahogyan ő maga A többi előadó, Teszáry Olga, Hornyák Hanna és Király Mónika is a 
fogalmazta, lehetőséget közönség szeretetét érezhette, és felcsattanó nagy taps jutalmazta a 
biztosít számára a dolgok harmonikán játszó Bátki Miklóst, aki virtuóz játékával elkápráztatta a 
körüljárására, aprólékos nézőket. Emlékezetes, örömteli délután volt ez nézőnek, előadónak 
megfigyelésére, alapos egyaránt.
szemrevételezésére, majd S. N.
az írás során olyan jellemző 
részletek felvillantására, 
melyek a felületes szem- Hová tűnt a tájban élő ember?

lélőnek rejtettek, láthatatlanok, mégis oly jellemzőek az adott helyzetre. 
Így lehet, hogy az ismert dolgok, helyzetek bizonyos szemszögből November első hétfői délutánján, Labanc Györgyi és a Czumpf  
megvilágítva, nála más jelentést, más tartalmat is hordoznak, mint eddig Attila, a Természetes Életmód Alapítvány munkatársai voltak a 
érzékeltük. Egyéni ábrázolásmódjának egyik titka ez, de nem csupán vendégei a József  Attila Megyei Könyvtár már több mint egy éve tartó 
ennyiből áll a rejtély. Mesteri kézzel keveri a groteszk, fanyar szarkazmust Öko-esték sorozatának.
a realitással. A humor éppoly fontos eleme eszköztárának, mint a drámai Az előadás első részét Czumpf  Attila, az ember és a természet kölcsönös 
sűrítés. Már fiatalon, gimnazista korában megírt, kezdő verseiben is viszonyának történelmi áttekintésével nyitotta. Hová tűnt a tájban élő 
feltűnt az a csak rá jellemző, egyéni hangvétel, mely azóta is ember, aki a megjelenésekor még harmonikus viszonyban volt a 
megkülönbözteti őt a többi kortárs alkotótól. Felismerhetőek, sajátos teremtett természettel?  Az emberiségben van egy túlspecializálódó 
hangúak munkái, versek és a prózai írások egyaránt. hajlam, amely megfelelési kényszerpályára vezeti őt, és ennek az 
Erőteljes képi látásmódja mindkét műfajban jellemző rá. Nem riad eredménye, hogy tönkreteszi a környezetét. A sok felesleges és 
vissza a nyers, néha szinte visszataszító képek ábrázolásától sem, de ezek haszontalan tevékenység megmérgezi a mindennapi életét, és már 
sosem válnak öncélú elborzasztássá: szerves, és indokolt jellemzői az nincsen ideje, se tere arra, hogy egészséges legyen. Ez az az állapot, 
ábrázolt témának. A gyermekek számára írt művekben a játékosság, a amikor a beteg ragaszkodik a betegségéhez, valamint a szükség feletti 
gondolati ugrások, a szabad képzettársítás és önfeledtség, valamint a fogyasztáshoz. Pedig a természettel való együttélés mindössze 4 
sanzon-szerű ritmika, dallamosság teszi népszerűvé a verseket a kicsik pontban összefoglalható:  
körében. A fordítások is jelentős szerepet kapnak munkásságában, - A Természet jobban tudja.
ablakok ezek, új látásmódot nyitnak, más szemszögből térképezik fel a - Ne árts! 
világot, s láttatnak más és más szeleteket belőle. Oldott, kellemes - Tiszta használat.
beszélgetőtársként felvillantotta terveit, szívesen válaszolt a kérdésekre - A Szépség iránti igény. 
és a rendezvény végén hosszasan elbeszélgetett a dedikálásra várókkal. Ha ezeket, mint íratlan szabályokat elfogadnánk, akkor a mesterségessé 
Mindenki úgy érezhette az est végén, hogy régi barátjával töltött el két tett világ, természetessé válna, és nem kellene talán annyi embernek 
érzelem-gazdag, szép órát. „másodosztályú veszélyes hulladékot ennie”. Tehát van élet a GDP-n túl 

S. N. is, jó példa erre a bhutani bruttó boldogság érték. A teremtett világ 
fantasztikus lehetőségeket ad és kínál, ha arányosan műveljük, s csak azt 
vesszük ki belőle, amire szükségünk van. Jó lenne megkérdezni 

Felnőnek az Oroszlánok magunktól, hogy nap, mint nap mit tettünk a világért, jó szándékkal.
Az előadás második része az agostyáni modellről szólt, Labanc Györgyi 

Amikor elkezdtük az Oroszlánkarom-sorozatot, még általános iskolások tolmácsolásában. A hazai ökofalvak-hálózat megalapítása kb. 20 évvel 
voltak a versmondók. Idén már gimnazistaként tértek vissza régi ezelőtt kezdődött el azzal a céllal, hogy megváltoztassa a természet és az 
csapatuk előadására, 2011. október 19-én, délután. ember harmonikus együttéléséről kialakult szkeptikus közfelfogást. Az 
Bajon a szép, új közösségi házban szólaltak meg a versek, prózák, régiek ököfalvak megalapítói magukon próbálták ki, s cáfolták, hogy a mai 
és újabbak egyaránt. Nagy eredménye a sorozatnak, hogy a résztvevők világban kivitelezhetetlen a régi, őseink által megőrzött szerves 
friss kedvvel vesznek részt benne, és szívesen tanulnak újabb verseket a műveltség, az arányos művelés alkalmazása a gyermekkortól az 
soron következő előadásokra. Ha valami megtetszik nekik, és beleillik az öregkorig.
összeállításba, engedélyt kapnak rá, hogy beemeljék a repertoárba. Az agostyáni ökofalu 20 hektáros területen, egy humánökológiai 
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szervezet. Fő tevékenysége a környezeti nevelés, oktatás, képzés. Az Paragrafusok védelmében
élménypedagógia módszerével és az érzékszerveken keresztül mutatják 
be azt, hogy jól is érezhetjük magunkat a természetben. E mellett a zöld A jog a maga bonyolultságában sokak számára nehezen értelmezhető, 
turizmus egyik meghatározó helyévé is vált, a helyi értékek, táj és ködös tartomány. 
természet, valamint a kulturális, történelmi értékek bemutatásával. A Dr. Rubovszkyné dr. Kerekes Márta, Tata város közjegyzője, 2011. 
történeti ökológia kiemelt szerepet játszik tevékenységében, eredeti november 10-én a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által szervezett 
helyszínen, eredeti tartalmak bemutatásával. Jogi Estek előadója, úgy tudott beszélni a szerteágazó témáról, az öröklési 
Az agostyáni ökofalu látogatása, széles körben ajánlható óvodáknak; jogról, hogy a jogban járatlanok számára is érthetőek voltak a bonyolult 
iskoláknak rendhagyó órák megtartására, akár osztálykirándulásokra; szabályok. Az előadást megelőzően írásban lehetett kérdéseket 
felnőtteknek tréningek megtartására; különféle érdeklődési megfogalmazni, és a Művelődési Ház portáján elhelyezett gyűjtőládába 
csoportoknak együttlétre ebben a természetesen jó környezetben. bedobni azokat. Az estét megelőzően eljuttattuk a kérdéseket az 

Nász János (JAMK Tatabánya) előadóhoz, aki így fel tudott készülni a közönséggel való találkozásra. 
Összefoglalással indult az este, a témakör legfontosabb vonulatait és az 
odatartozó alapvető jogi fogalmakat magyarázta el a vendég, majd az 
egyes területeket gyönyörű magyarsággal fogalmazva, élvezetesen, 

Szabó T. Anna estje a tatai könyvtárban világosan és láttatóan fejtette ki. A mélyebb megértést segítő, példaként 
felhozott esetek pedig egyértelművé, felfoghatóvá tették a mindennapok 

Ritmus és dallam: a vers lényege. A Lator László műhelyében felnőtt és gyakorlatától távol eső helyzeteket is. Tárgyalta az öröklési 
gyakorlatot szerzett költő-nemzedék magabiztos formaművészként jogosultságokat, az állam, mint örökös lehetőségét, az öröklési jog 
dolgozik ma már, de ez a mesterségbeli tudás és készség nem fedi el a átruházásának módozatait. Beszélt a végrendelet fontosságáról, annak 
mondanivalót. fajtáiról és az eljárási jogban való egyértelműsítő szerepéről. A nézők 

Egyéni, erőteljes hangú költőnő Szabó T. nagyon sok kérdést tettek fel az előadás végén, saját és családjuk 
Anna, akinek életében a családi irodalmár problémáira kértek és kaptak pontos, hiteles válaszokat. Az összetett és 
gyökerek - nagyapja a híres erdélyi előzetes tájékozódást igénylő esetben, mert ilyen is akadt, a közjegyző 
akadémikus, irodalomtörténész Szabó T. asszony megkérte a nézőt, hogy keresse fel őt irodájában, ott tud utána 
Attila volt -, meghatározóak voltak. nézni az adott téma konkrét elintézési lehetőségeinek. Sokáig tartott, míg 
Az 1987-es áttelepülés Kolozsvárról, új a kérdések áradata elapadt, és elbúcsúzhattunk az előadótól, aki 
lendületet adott az induló költőnek, s élvezetesen, magas színvonalon, mégis érthetően, betekintést engedett a 
bizonyításra késztette: mutassa meg jognak ebbe az általa kedvelt, és immár évtizedek óta művelt ágába.
értékeit, küzdjön meg az elfogadásért. Az Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

otthoni közegben szinte várományosa volt az irodalmi pályának, 
Magyarországon viszont bizonyítania kellett, rátermettségét, 
elhivatottságát. Nagyszerű társa a munkában férje, Dragomán György 
író, drámaíró, aki alkotótársként inspiráló társa és kritikusa is egyben. Aki megírta az Egri csillagok folytatását…
A gyerekek nevelése nem engedi, hogy a „csodák” eltűnjenek az Nemes János író volt a naszályi könyvtár vendége
életükből: az ő szemükön keresztül nézve a világ mit sem veszít 
érdekességéből, kifogyhatatlan varázsából. Nekik köszönhetően új és új Gyermekkorunkban, s talán még 
rácsodálkozással szemléli a mindennapi, apró eseményeket, történet- később is - egy-egy olvasmányunk 
morzsákat. Az alkotás folyamatáról szólva a belső lazítás, nyugalom fon- befejezése után - elgondolkodtunk, 
tosságáról szólt. Arról a „befelé figyelő” állapotról, mely a félálomhoz vajon mi lehetne a történet folytatása? 
hasonlít, amikor a gondolatok szabadon áramlanak, az asszociációk Mi lett Nyilas Misivel, miután elhagyta 
kötetlenül csúsznak egymásba. Kedves humorral mondta: csak arra kell a debreceni kollégiumot, boldogan 
vigyázni, hogy a fáradt anyuka alkotás közben el ne bóbiskoljon, mert élt-e Boka János, vagy mások, 
akkor oda a vers. Az este egészére jellemző volt a vidám hangulat, alig kedvenc könyveink hősei közül? Mi 
kellett kérdezni a vendéget, szívesen osztotta meg gondolatait a történt később velük, hogyan alakult 
nézőkkel. az életük? 
Sokoldalú, kísérletező kedvvel megáldott, nemcsak verset ír, hanem Kérdéseink közül egyre megkaptuk a 
fordít, színdarabokat, zenés mesejátékokat is szívesen ír. választ: Bornemissza Gergely és Dobó István, az Egri csillagok hősei élete 
Örömmel beszélt jövőbeni terveiről, a kiadásra váró gyermekvers- feltárult előttünk, Nemes János jóvoltából, aki a naszályi könyvtár 
kötetéről, mely - reményei szerint -, jövő év tavaszán megjelenik. Az este meghívását elfogadva egy délutánra vendégünk volt. 
végén még zenét is hallgathattunk: megzenésített verseiből készült CD Az író – maga is katonaember –, fiatal kora óta nagy érdeklődéssel kísérte 
hangjainál búcsúztunk a megnyerő művésztől, Szabó T. Annától. kedvenc könyve apropóján Eger, az egri vár és a regény hőseinek 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) történetét. Lehetősége is adódott erre, hiszen ezen a környéken töltötte 
ifjúságát. Szorgalmasan látogatta az ásatásokat, olvasta a rá vonatkozó 
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szakirodalmat, de csupán a főiskola befejezése után vette a bátorságot, visszhangot keltettek a borongós verssorok, s talán még átélhetőbbé 
hogy maga is kutatásba kezdjen. Könyvtárak, levéltárak - adatgyűjtés, a váltak a figyelő közönség számára. A fellépők megérdemlik, hogy név 
halmaz rendszerezése, s a nagy elhatározás: ezt meg kell írni, nem szerint felsoroljam őket: Rajj Réka, Járóka Linda, Gerencsér Dániel 
szabad, hogy elvesszenek az összegyűjtött adatok, dokumentumok, tíz és nem utolsó sorban Pozsgay Zsófi, aki nemcsak verset mondott, 
év kemény munkája! S szépirodalmi formában, hogy mindenki hanem csodálatosan szólaltatta meg hangszerét, a fuvolát. 
élvezhesse, akit érdekel. Egy pályázat nyerteseként meg is jelent a könyv, A hangulatos este maradandó élménnyel gazdagította a nézőket, az 
az Egri harangok. előadók pedig kérték: szervezzünk előadást az ő iskolájukba is, hadd 

mutatkozhassanak be saját iskolatársaik előtt ezzel a műsorral. Jó lenne, 
Ám itt nem fejeződött be a kutatómunka, hiszen – ahogyan a vendégünk ha a naptári év vége előtt sort keríthetnénk rá! Örömmel töltött el, hogy a 
fogalmazott: Eger története, a magyar-török háborúk kora, s maga a szereplő diákok ennyire szívesen vesznek részt az előadásban.
végvári élet annyira érdekes, hogy muszáj volt továbbra is ezzel Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
foglalkoznia! Ennek a kutatómunkának gyümölcse a nemrégen 
megjelent Eger veszedelme című könyv. 

Bár a találkozó tárgya tulajdonképpen ez a könyv volt, a közönség Autonómia!... Utópia?...Megújuló energiával a szegénység ellen
kérdései leginkább az első kötetre vonatkoztak, hiszen annak hőseit 
mindenki ismeri. Kíváncsiságukat kielégítve színesen, érdekesen mesélt 2011. november 28-án folytatódott a József  Attila Megyei Könyvtár 
kutatásairól, a meglepő új ismeretekről, amelyeket sikerült ÖKO-esték sorozata. Ezúttal Altdorfer Csaba építész volt a vendég, aki 
összegyűjtenie, s magáról az alkotói folyamatról is. Jó hangulatú immár második előadását tartotta meg a könyvtárban az ökoépítészet, 
beszélgetés kerekedett végül is, amelynek végén az obligát: „mik a tervei az hagyomány, autonómia témakörében.
elkövetkező időszakban” kérdésre az író elmondta, hogy Kossuth és Előadónk elsőként két fontos fogalmat definiált ökológiai 
Görgey alakja foglalkoztatja most leginkább, ehhez olvas, gyűjt és kutat, megközelítéssel:
kiemelt figyelemmel a megyei vonatkozásokra, remélve hogy könyv Az egyik fogalom az anómia, ami e tekintetben olyan értékválságot jelent, 
születik ebből is. melyben az egyes ember túlságosan erős függőségi viszonyba kerül az 

anyagi világgal, ezért a nagy társadalmi és gazdasági változások is 
Ígéretét bírjuk, hogy ennek is nálunk lesz a bemutatója! fokozottan hatnak rá. Mértékét az anómia-index mutatja meg, mely 

Szabó Szerafina (Községi Könyvtár Naszály) függhet az egyes ember életkorától, életkörülményeitől, 
iskolázottságától sőt attól is, hogy mennyire érzi magát anyagi 
szempontból szegénynek.
Az anómia fogalmát az érdeklődés középpontjába emelte napjaink 

Wass Albert és Márai Sándor művei a baji IKSZ-ben gazdasági válsága, amely természeténél fogva társadalmi krízist is maga 
után von. E válságokra azonban nemcsak kudarcként, túlélésünk 

A szokásostól eltérő időpontban, 2011. november 16-án, délután öt akadályaként lehet tekinteni. Megélhetjük azokat lehetőségként, 
órakor kezdődött az Oroszlánkarom legutóbbi előadása, a baji Közösségi esélyként, kihívásként is, hogy felismerjük korábbi hibás döntéseinket, 
Házban. megfogalmazhassunk továbblépési stratégiákat, és kiaknázzuk a 
A Tatai Református Gimnázium diákjainak Wass Albert és Márai társadalmi összefogásban rejlő tőkét. Ehhez persze a társadalom 
Sándor műveiből készült összeállítását élvezhették az érdeklődők, akik tagjainak nyitott lelki állapotára és koherencia-tudatára van szükség, 

között egy újságíró is helyet vagyis arra, hogy úgy érezzük, egyéni hozzáállásunkkal hatni tudunk a 
foglalt, a szereplők nagy társadalmi-gazdasági folyamatokra, és képesek vagyunk megoldásokat 
örömére. Nem sokszor találni globális problémák orvoslására. 
fordult elő velük eddig, hogy E gondolatsor vezette el a hallgatóságot az előadás másik kulcsfogalma, 
„igazi” újságíró kérdezgette az autonómia definíciójához, amely az anómiával ellentétben a gazdasági-
őket terveikről, céljaikról s az társadalmi folyamatoktól való függetlenséget jelenti. 
iskolai életről. Az előadást Az autonómiára törekvő kisgazdaságok, településfejlesztési stratégiák 
hallgató nézők az érzelem- célja a külső hatásoktól független önfenntartás, a helyben megtermelt 
gazdag Wass Albert által javak helyben történő felhasználása, a gazdaságba fektetett energiák 
írott versek és a szárazabb, visszaforgatása (fenntarthatóság), a folyamatértékeléshez elengedhetet-
de ugyanolyan fűtöttségű, len rendszeres visszacsatolás, és a jövedelem maximalizálása helyett a 
szigorú logikájú Márai termékminőség fokozása.
prózák egymásba fonódó A Földünkön zajló, most már mindenki számára érzékelhető jelenségek - 

során végigvezetve, az emigráns lét fájdalmát, a honvágyat a hazaszeretet éghajlatváltozás, gazdasági válság – mindenképpen arra figyelmez-
és a hazáért való aggódás ezer kínját megismerhették. tetnek, hogy szükségessé vált a szemléletváltás: fel kell hagynunk 
Az egyes részek között megszólaló fuvola pompásan kiegészítette az bolygónk kizsákmányolásával. Az ehhez szükséges elméleti- és 
elhangzott művek által keltett hatást. A ködös téli estében különös eszközháttér kidolgozott, sőt a régi, hagyományos életmódban és 
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gazdálkodásban már kipróbált és igazolt. Az ökológiai Könyvtárk(ör)ép röviden
településfejlesztésre és gazdálkodásra számos példa is van külföldön, de 
akadnak kezdeményezések Magyarországon is. E kis „zöld szigetek” Jókai Anna a Jókaiban
azonban még nem eléggé elterjedtek, sok a tennivaló ezen új gyakorlat Komárom
népszerűsítése területén, s a munkát a „fejekben” kell elkezdeni, a A Jókai Mór Városi Könyvtárban vendégeskedett november 25-én Jókai 
látásmódunkon kell változtatni. Mi szükséges ehhez? Milyen Anna, Kossuth-díjas író.
eszközökkel és közvetítőkkel érhető el a szélesebb társadalom 
figyelmének ráirányítása az ökológiai problémára? Többek között ezek a Könyvbemutató
témák is felmerültek az előadás után a hallgatóság soraiban kialakult Lábatlan
pezsgő beszélgetés során. A baráti hangulatú eszmecsere okán akár 2011. november 23-án XVI. Benedek pápa A názáreti Jézus című 
kellemes érzésekkel is távozhattunk volna, de talán mindannyian könyvét mutatta be a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban Tóth 
aggódtunk is egy kicsit: kevés az idő!  Bertalan, plébános.

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
Könyvtárfejlesztés 
Oroszlány
2011. november 14-én Könyvtárak a XXI. században címmel tartotta meg 
projektzáró szakmai rendezvényét az oroszlányi Művelődési Központ és 
Könyvtár. A konferencián bejelentették, hogy 2012. január 1-től a 
könyvtár új helyre költözik, és Gárdonyi Géza nevét viseli majd.
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